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 قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل 
النفط الكويتي انخفض ٤٢ ســـنتا في تعامالت اول من 
امس ليستقر عند مستوى ٩٢٫٦١ دوالرا للبرميل مقارنة 
بتعامالت يوم االربعاء املاضي البالغ عندها ٩٣٫٠٣ دوالرا 
للبرميل.ودفعت بيانات قطاع العمالة الصادرة في الواليات 
املتحدة االميركية اسعار النفط لالنخفاض رغم الهبوط في 
قيمة الدوالر االميركي في سوق العمالت، السيما ان بيانات 

العمالة اظهرت ارتفاعا في وتيرة تقدمي طلبات االعانة 
من قبل العاطلني عن العمل خالل االسبوع املاضي.

  وكانت منظمة الدول املصدرة للنفط (اوپيك) اعلنت 
ان متوسط اسعار سلتها من النفط اخلام التي تضم ١٢ 
نوعا ارتفع يوم االربعاء املاضي ليصل عند مســـتوى 
٩٤٫٢٣ دوالرا للبرميل مقارنة بيوم الثالثاء املاضي الذي 

سجلت فيه مستوى بلغ ٩٢٫٩٢ دوالرا للبرميل. 

 النفط الكويتي يستقر فوق ٩٢ دوالرًا

 مع اقتراب تنفيذ قانوني ٨ و٩ في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص 

 قلة في الطلب ووفرة في المعروض 

 «الخاص» يدفع سيولة العقار لالنتعاش بشكل ملحوظ
  بالغة ١٥٣٫٣ مليون دينار بنمو نسبته ١٣٢٫٣٪

 عقاريان: «نيران» االلتزامات البنكية «تكوي» 
  مالك األبراج وترغمهم على خفض أسعار اإليجار

  عاطف رمضان
  لم يكن في حســـبان مالك 
األبراج التجارية نزول أسعار 
ايجارات املكاتب التجارية من ١٣ 
و١٤ دينارا للمتر الى ٦ دنانير 
تقريبا خاصة انهم بدأوا في بناء 
هذه األبراج قبل ظهور األزمة 
املالية العاملية التي أكلت األخضر 
واليابس مما جعل هناك عزوفا 
عن طلب استئجارها في الوقت 
الذي تعاني فيه الشركات من 
صعوبات في سداد التسهيالت 
البنكية والقروض املستحقة 

للبنوك.
  فقد توقع خبيران عقاريان 
لـ «األنباء» ان يتراوح ســـعر 
ايجار املتر للمكاتب التجارية 
بـــني ٥ و٨ دنانير خالل العام 

احلالي.
  وقال رئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجلراح: بالرغم من نزول 
أسعار االيجارات بنسبة ٤٠٪ إال 
ان قيمة العقار لم تنزل بنفس 

الدرجة مقارنة بعوائدها.
  وأرجع اجلراح عدم نزول 
قيم العقـــارات مقارنة بتدني 
نسب عوائدها الى تدني الفائدة 

البنكية.
  وأشار الى ان اسعار ايجارات 
املكاتب التجارية تتفاوت فيما 
بينها حسب املواقع واخلدمات 

املتوافرة في هذه األبراج.
  وتوقع اجلراح ان يتراوح 
سعر ايجار املتر لهذه املكاتب 
بـــني ٦ و٨ دنانير خالل العام 

.٢٠١١
أفاد مدير    وفي اإلطار ذاته 
عام شـــركة املقاصة العقارية 
طارق العتيقي بأن عملية بناء 
األبـــراج التجارية تســـتغرق 
الى  حوالي ٣ سنوات، مشيرا 
ان مالك هذه االبـــراج اتخذوا 
قراراتهم االستثمارية لبنائها 
قبل فترة األزمة املالية، مشيرا 

الى ان العديد من الشركات عانت 
من األزمة املالية وحققت خسائر 
مالية مما جعلها تتعثر في سداد 
التزاماتها املالية للبنوك، الفتا 
الى ان احلكومة وقفت كاملتفرج 
خالل األزمة ولم تفعل ســـوى 
انها اصدرت قانون االستقرار 
املالي الذي لم يكن له دور بناء 

في معاجلة األزمة املالية.
العوامل  الى ان هذه    ولفت 
أدت الـــى عـــزوف الكثير عن 
استئجار هذه املكاتب التجارية 
مما جعل هذه الشركات تضطر 
الى تأجيرها بأســـعار متدنية 
في ظـــل قلة الطلـــب وتوافر 

املعروض من هذه املكاتب، مما 
نتج عن ذلك «ضغط» كبير أدى 
الى انخفاض حاد في اســـعار 
االيجارات من ١٣ الى ٥ و٦ دنانير 

للمتر الواحد.
  وأشار العتيقي الى ان نزول 
اسعار ايجارات املكاتب سيؤدي 
الى انخفاض قيمة اسعار هذه 

األبراج واملجمعات التجارية.
  واســـتطرد قائال: أتوقع ان 
يثبت سعر ايجار املتر على ٥ 
دنانير بالنسبة لألبراج اجلديدة 
و٤ دنانيـــر للمتر بالنســـبة 
للبنايـــات القدمية خالل العام 

احلالي. 

 العتيقي: أسعار 
إيجارات المكاتب 

التجارية ستثبت 
على ٥ دنانير لألبراج 

الجديدة و٤ دنانير 
للقديمة خالل ٢٠١١

 الجراح: تراجع 
أسعار اإليجارات 

بنسبة ٤٠٪ لم يقابله 
انخفاض في قيمتها 

بنفس الدرجة بسبب 
تدني الفائدة البنكية

  عمر راشد
  انتعاش ملحوظ في ســــيولة 
العقار أظهرتــــه إحصائيات إدارة 
التسجيل العقاري في وزارة العدل 
خالل أســــبوع، مدعومة بتركيز 
املستثمرين واألفراد على السكن 
اخلاص الذي شهدت تداوالته إقباال 
ملحوظا على مستوى البيع والشراء 
من قبل املتداولني سواء بالشراء أو 
البيع على مستوى احملافظات الست 
وذلك مع اقتراب تنفيذ قانوني ٨ 
و٩ في الرهن والتمويل العقاري 

على السكن اخلاص.
  ويأتي ذلك االرتفاع امللحوظ 
في الســــيولة بتحرك قوي للمرة 
األولى في العاصمة التي شــــهدت 
سيولة العقار اخلاص في الوكاالت 
التي مت تداولها ٥٧٫٨ مليون دينار 
لعدد ٣ عقارات وهو ما أدى الرتفاع 
سيولة العقار على مستوى العقود 
والوكاالت بنســــبة ١٣٢٫٣٪ بالغة 
١٥٣٫٣ مليون دينار لعدد ١٤٦ عقدا 
ووكالة مت تداولها خالل األسبوع 

األخير من ديسمبر املاضي.
  وقد استحوذت تداوالت العقود 
على نصيب األسد بعدد ١٣٩ عقدا 
قيمتها ٩٣٫٩ مليون دينار بلغت 
نسبتها ٦٠٫٩٪ من إجمالي السيولة، 
فيما بلغ قيمة الوكاالت ٥٩٫٤ مليون 
دينار لعدد ٧ وكاالت عقارية نسبتها 

.٪٣٩٫١
   وجاءت تداوالت السكن اخلاص 
في املرتبة األولى من حيث التداوالت 
العقارية بعدد ١٠٣ عقارات توزعت 
على العقود بواقع ٩٧ عقدا وعلى 

الوكاالت بواقع ٧ عقارات.
  وقد بلغت سيولة السكن اخلاص 
٨١٫١ مليون دينار بنسبة ٥٢٫٩٪ لعدد 
١٠٣ عقارات، فيما استحوذ العقار 
االستثماري على ٢٠٫١٪ من إجمالي 
السيولة لعدد ٣٣ عقارا بلغت قيمتها 

٣٠٫٩ مليون دينار.
  وقد توزعت ســــيولة العقار 
االستثماري على العقود بعدد ٣٢ 
عقدا بقيمة ٢٩٫٣ مليون دينار، فيما 
بلغ عدد الوكاالت التي مت تداولها 
في العقار االستثماري بعدد عقار 

واحد بقيمة ١٫٦ مليون دينار.
   وعلى مستوى العقار التجاري، 
بلغ عدد العقود التي مت تداولها ٧ 
عقارات بقيمة ٣٤٫٨ مليون دينار 

نسبتها ٢٢٫٧٪.
  وقد اســــتحوذت العقود على 
كافة التداوالت التي متت في العقار 
التجاري خالل تلك الفترة، فيما لم 
تشهد الوكاالت العقارية أي تداوالت 

في العقار التجاري.
  ومت تــــداول عقــــار واحد في 
الشريط الساحلي بقيمة ٥ ماليني 
دينار على مستوى العقود بلغت 
نسبتها ٣٫٣٪ من إجمالي سيولة 

العقار.
  وشــــهد قطاع املخازن تداول 
عقارين بقيمة ١٫٤ مليون دينار بلغت 
نسبتها ٠٫٩٪ من إجمالي سيولة 
العقار وتركزت تلك التداوالت في 
العقود املسجلة، فيما لم يشهد قطاع 
املخازن أي حركة على مســــتوى 

الوكاالت العقارية.
  وعلى الرغم من ارتفاع سيولة 
العقار خالل األسبوع، تراجع عدد 
العقود التي مت تداولها على مستوى 
العقود مقارنة باألسبوع املاضي 
حيث مت تداول ١٣٩ عقارا في العقود 
خالل األسبوع احلالي مقابل ١٥٧ 
عقارا األسبوع املاضي بانخفاض 

قدره ١٨ عقارا.
  وقد تراجع مؤشر تداول العقار 
اخلاص بواقــــع ٢٧ عقارا مقارنة 
باألســــبوع املاضي بالغا ٩٧ عقدا 
مقابل ١٢٤ عقدا لألسبوع املاضي 
وفق ما أشارت إليه تداوالت إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل.وفي مجال تداول العقار 

االستثماري، شهد األسبوع اجلاري 
ارتفاعا في عدد العقارات املتداولة 
بواقع ٤ عقارات مقارنة باألسبوع 
املاضي، فيما ارتفع مؤشر تداول 
العقار التجاري بواقع ٣ عقارات 

واملخازن بواقع عقارين.
  وقــــد انخفض مؤشــــر العقار 
الصناعي بواقع عقار واحد، فيما 
ارتفع الشــــريط الساحلي بواقع 
عقار واحد على مســــتوى تداول 

العقود.
  وفــــي تناولها ملؤشــــر تداول 
الوكاالت العقارية خالل أسبوعني، 
أشارت إحصائية إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
إلى أن إجمالي العقارات املتداولة 
لألسبوع احلالي بلغ ٧ عقارات مقابل 
٦ عقارات لألسبوع املاضي، حيث 
ارتفع مؤشر تداول العقار اخلاص 
بواقع عقارين، فيما استقر العقار 
االســــتثماري بواقــــع عقار واحد 
وانخفض العقار التجاري بواقع 
عقار وأما املخازن فلم يتم حدوث 
أي حركة تداوالت عليها خالل تلك 

الفترة.

  «األحمدي» في الصدارة بعدد ٣٦ 
عقارًا

  وعلــــى مســــتوى احملافظات، 
تصدرت األحمدي التداوالت العقارية 
بواقع ٣٦ عقارا توزعت على السكن 
اخلاص بواقع ٢٢ عقارا واالستثماري 
بواقع ١٤ عقارا فيما لم تشهد تداوالت 

العقار التجاري والشريط الساحلي 
واملخازن والصناعي أي حركة خالل 

األسبوع.
  وقد خلت تــــداوالت احملافظة 
من أي حركة على مستوى السكن 
اخلاص واالستثماري والتجاري 

واملخازن والصناعي.

  ٣٤ عقارا في «حولي»

  وفــــي املرتبــــة الثانية جاءت 
محافظــــة حولي بعــــدد ٣٤ عقارا 
توزعــــت على العقــــود بواقع ٣١ 
عقارا فيمــــا كان نصيب الوكاالت 

٣ عقارات.
  وفيمــــا لــــم يشــــهد التجاري 
والشــــريط الســــاحلي واملخازن 
على مســــتوى العقود اي تداول، 
لم تشهد تداوالت الوكاالت العقارية 
في احملافظة أي حركة على مستوى 
العقار التجاري أو املخازن أو القطاع 

الصناعي.

  «العاصمة» «الثالثة» للمرة األولى 
بعدد ٢٧ عقارا

  وفــــي املرتبة الثالثــــة جاءت 
محافظة العاصمــــة للمرة األولى 
منذ فترة طويلة منذ العام املاضي، 
حيث مت تداول ٢٧ عقارا توزعت 
على العقود بواقع ٢٤ عقارا فيما 
الــــوكاالت بواقع ٣  جاءت تداول 

عقارات فقط.
   وحملت تداوالت العاصمة على 
مستوى العقود تنويعة مختلفة 

بني العقار اخلاص بواقع ١٣ عقارا 
فيما بلغت تداوالت االستثماري ٥ 
عقارات والتجاري ٦ عقارات ولم 
حتظ تداوالت الشريط الساحلي 
واملخــــازن والصناعي بأي حركة 

عليها خالل الفترة احلالية.
  وعلــــى مســــتوى الــــوكاالت 
العقارية، حصد الســــكن اخلاص 
كافة التــــداوالت العقارية بعدد ٣ 
عقــــارات، فيما لم يشــــهد العقار 
االستثماري والتجاري واملخازن 

والصناعي أي حركة.

  ٢٦ عقارا في «مبارك الكبير»

  وفي املركز الرابع جاءت محافظة 
مبــــارك الكبير بعــــدد ٢٦ عقارا، 
اســــتحوذت تداوالت العقود فيها 
على حصة األسد بعدد ٢٥ عقارا فيما 
كان نصيب الوكاالت العقارية عقارا 
واحدا فقط، ولم حتظى تداوالت 
االستثماري والتجاري واملخازن 
والصناعي بأي حركة عليها خالل 
تلك الفترة على مستوى العقود 
والوكاالت العقارية التي لم تشهد 
أي حركة باســــتثناء تداول عقار 

واحد في السكن اخلاص.

  «الفروانية» في المركز الخامس

  وجــــاءت الفروانية في املركز 
اخلامس بعدد ١٦ عقــــارا موزعة 
على السكن اخلاص بواقع ١١ عقارا 
واالستثماري بواقع عقارين، فيما 
لم يشــــهد العقار التجاري تداول 
سوى عقار واحد ولم يشهد قطاع 
املخازن تداوال سوى عقارين فقط 

على مستوى احملافظة.
  وخال قطاعا الشريط الساحلي 
والصناعي من أي تداوالت تذكر 
على مســــتوى العقــــود، كما لم 
تشهد أي من القطاعات العقارية 
على مســــتوى الوكاالت العقارية 

أي تداوالت تذكر.

  ٦ عقارات في الجهراء

  وفي املركز الســــادس جاءت 
محافظة اجلهراء بعدد ٦ عقارات 
فقط تركزت جميعها في الوكاالت 
العقاريــــة وفي الســــكن اخلاص 
بعيدا عن العقود املسجلة والتي 
لم تشهد تداوالتها أي حركة خالل 

تلك الفترة. 

 «العاصمة» تدفع تداوالت العقار لالرتفاع بشكل قياسي للمرة األولى بتداول ٣ وكاالت في السكن الخاص بقيمة ٥٧٫٥ مليون دينار

 اقبال ملحوظ على عمليات البيع والشراء للسكن اخلاص 

 توفيق اجلراح  طارق العتيقي

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠

 العقود المسجلة
 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٦  ٥  ١٣  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١١  ٢٠  حولي (٣) 

 ٠  ٢  ٠  ١  ٢  ١١  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٢٥  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤  ٢٢  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٢  ١  ٧  ٣٢  ٩٧  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت العقارية والتوثيق خالل الفترة من 
٢٦ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ 

 الوكاالت العقارية
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ٢  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٦  املجموع 

 تراجع الطلب على تأجير المحالت داخل العاصمة

 «كولدويل بانكر»: ٥٧ مليون دينار التداوالت العقارية التجارية خالل ديسمبر الماضي
 تناول التقرير العقاري  

لشركة كولد ويل بانكر 
العامليةـ  مكتب الكويت 
التي  الطفرة  ارتفــــاع 
شهدها حجم التداول العقاري للقطاع التجاري 
خالل شهر ديسمبر من العام ٢٠١٠ والذي سجل 
عــــدد ١١ صفقة بقيمة إجمالية بلغت ٥٧ مليون 
دينار وهي قيمة لم يحققها سوق العقار التجاري 
على مدار أشــــهر العام ٢٠١٠ بأكمله، حيث كان 
تداول العقار التجاري خالل أشهر العام املاضي 
تتــــراوح ما بني صفر تداوالت و٣ إلى ٥ ماليني 

دينار في الشهر.
  وبني التقرير أن صفقات ديسمبر العقارية 
تنوعت في عدد من املناطق التجارية منها القبلة 
والتي شــــهدت ثالث صفقات لبيع برج إداري 
ومجمع جتاري وبناية جتارية بقيمة إجمالية 
بلغــــت نحو ٣٥ مليون دينار والســــاملية التي 
شهدت صفقة لبيع مجمع جتاري على مساحة 
٢٨٩٧ متر مربع بقيمة ٧ ماليني دينار، ثم منطقة 
الفروانية حيث متت بها صفقتان لبيع مجمعني 
جتاريني على مساحة ٨٩٢ و٧٥٠ مترا مربعا بقيم 

٤٫٤٥ ماليني و٣٫٦ ماليني دينار.
  كما حترك سوق احملالت التجارية خالل شهر 

ديسمبر، حيث شهد صفقات لبيع مساحة ٧٠٠ 
متر مربع من احملالت التجارية في مدينة الكويت 
وبعض املناطق السكنية الداخلية بقيمة إجمالية 
بلغت نحو ٧٫٢٤ ماليني دينار، وفي حولي متت 
صفقة جتارية لبيع أرض فضاء مساحتها ٥٤٨ 

متر مربع بقيمة ١٫٧ مليون دينار.
  وبــــني التقرير أن تلــــك الصفقات التجارية 
والتي ســــبق ذكرها امنا تعتبــــر دليال على أن 
الســــوق بات يضم العديد من الفرص املواتية 
والتي تعرض بأسعار مغرية للشراء، متوقعا 
أن تشــــهد الفترة املقبلة املزيد من اإلقبال على 
شــــراء العقارات التجارية في مختلف مناطق 
البــــالد، خاصة أن أغلب الشــــركات التي لديها 
سيولة ستقبل على الشراء في ظل ندرة الفرص 
االستثمارية املتاحة لالستثمار في السوق احمللي 
خالل الفترة الراهنــــة، وكذلك ألن هناك مجاال 
كبيرا الرتفاع قيــــم العقارات التجارية (مراكز 
التسوق واحملالت) خاصة الواقعة خارج نطاق 
العاصمــــة والتي تتواجد في مناطق قريبة من 

التجمعات السكنية.
  وعلى صعيد متصل تراجع الطلب على تأجير 
احملالت داخل العاصمة، في مقابل ذلك كان هناك 
إقبال شــــديد على تأجير احملالت في الفروانية 

واملنطقة العاشرة واجلهراء، حيث تعتبر أسعار 
التأجير في الفروانية هي األعلى وتتراوح ما بني 
٢٥ و٣٥ دينــــارا للمتر املربع، أما احملالت داخل 
العاصمة فكان املتر يؤجر بنحو ٣٠ دينارا واآلن 
وصل إلى حدود ١٦ دينارا مع وجود نسبة شاغر 
ملحوظة، حيث لم تعد احملالت تؤجر بسرعة 
مثلما كان الوضع قبل عامني، كما تراجعت أسعار 
احملالت في منطقة الساملية، خاصة في املجمعات 

التجارية بنسب بني ٢٠ و٢٥٪.
  أما فيما يخص املكاتب اإلدارية داخل العاصمة 
فاليزال الطلب عليها محــــدودا من قبل بعض 
الشــــركات الراغبة في االنتقال من أبراج قيمها 
اإليجاريــــة عالية إلى أخرى مقبولة إلى جانب 
وجــــود طلب من قبل بعض اجلهات احلكومية 
على تأجير املكاتب، فيما يســــتمر سعر تأجير 
املتر املربع للمكاتب التجارية في العاصمة في 
تراجعــــه حيث تتراوح قيم اإليجار املتاحة في 

السوق حاليا ما بني ٦ و٨ دنانير للمتر.
  وتوقع التقرير أن يكون حجم التداول العقاري 
للعــــام ٢٠١٠ للقطاع التجــــاري ضعيفا للغاية 
باستثناء ما شهده األسبوعان األخيران من شهر 
ديسمبر، حيث لم يشهد السوق صفقات عقارية 

جتارية تذكر على مدار العام. 

 تقــرير 


